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FRANCUOS RADIKALI) 
VALDŽIA JAU RODO 

DANTIS. 
PIRMUTINIS KARO MINIS-

TERIS PARODO KA 
JIS GALI. 

Kaip ilgai francuzu tauta 
pasiduos saujai 

bedievių? 

Kįla Pavojus Ispanijos 
Sostui 

TOIILON, Franci ja, riigp. 
13. — Herrioto kabineto ka
ro laivyno ministeris Dnmes-
nil, pirmutinis ėmėsi priemo
nių, atkreiptų prieš katalikus 
ir Katalikų Bažnyčia. Nėra 
tai jokis siurprizas, kadangi 
nuo radikalų nieko geresnio 
negalima nei laukti. 

Čionai ant prigulinčios vy
riausybei žemh's statomas ju-*f • 
rininkams ruimingas butas 
vardu " F o y e r du Mar in" 
(kliubas). Tas butas skiria
mas jurininkų atilsiui ir re
kreacijai, kuomet jie p rake 
liauja per ši karo laivyno uo
sta. 1923 metais Francijoš 
prezidentas Millerand padė
jo tam butui kertini akmenį. 

Buto plane buvo pažymėtą, 
kad kartu bus pastatyta ir 
koplyčia katalikiškoms pa
maldoms laikyti. 

Panaikino koplyčią. 
Pirm keletos svaiėių karo 

laivyno ministeris paskelbė 
parėdymą, kad statoma kop
lyčia ateity kitokiems tiks
lams bus panaudota, bet ne 
pamaldoms. J is sako, kad 
vaJjstybė neturintį nieko l>en-
dra su religija ir todėl norin
ti pasilikti neutralė. 

fTuotarpu Franci jos juri
ninkus sudaro 90 nuoš. kata
likų vyrų. I r tuos katalikus 
norima atskirti nuo Bažnv-
čios. 

Be to, tas pat ministeris 
jurininkams paskelbė, jog re
ligijos praktika jurininkų sto 
veinėse uždraudžiama. Tai-
pat draudžiamos i r katalikiš
kos pamaldos visuose vald
žiai priklausančiuose butuo
se. 

Prieš pamaldas. 
Jei kuris jurininkų ligoni

nėj norėtų, kad jam butų pa
kviestas kunigas, toksai gali 
bnt pakviečiamas. 'Tečiaus 
kunigui uždrausta šnekinti 
kitus pašalinius jurininkus, 
išėmus tą vieną, kuriam pa
kviestas. Taipat kunigui už 

M0R0K0S ISPANįl ARMIJA PAKILUSI PRIEŠ 
DIKTATORIŲ 

• m -

REIKALAUJA, KAD GEN. RIVERA 
PASITRAUKTŲ. 

JAM PASITRAUKUS IR KARALIUI BUTU ANKŠTA 
PARYŽIUS, rugp. 14. — kaip iš Madrido garnizono 

Iš Madrido praneša, kad Is-inei vienas karininkas ir nei 
panijos karaliaus Alfonso so- [vienas kareivis nepaliuosuo-

RUHRO KLAUSIMU PRA-
MATOMAS KOMPRO

MISAS. 
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APLEIS CHIGAGA. 
Gerb. kun. Prof. Pr. Bučys 

iš Chicagos išvažiuoja rytoj, 
rugpjūčio 15 d., 12:40 dieną 

LONDONAS, rugp. 13. -~ "standard tJme", arba Chica-
Besibaigianti Londono konfe- go s laiku 1:40 00 pietų, iŠ 
rencija repar. reikale Fran-

Anglai taiko franeuzus 
su vokiečiais. 

La Salle street stoties. 
ei ja randa palinkusią dar dau miuiiuiiliiilililiiiliiiiiiiniiiiiniiiliiiiuii 

EGIPTENŲ BATALIONAS 
SUKĖLĘS MAIŠTUS. 

giaus nusileisti Vokietijai ir 
padaryti su j a taiką. 

Premieras Herriot ir kiti 
franeuzai delegatai uždary- ALEXANDRIA, rugp. 14. 
tomis durimis veda diskusi- | r - Egiptėnų geležinkelių ba-

Dar Nėra Taikos Ruhro 
Klausimu 
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VOKIETIJA STOVI UŽ GREITĄ 
E V A K U O T E 

VOKIEČIAI STATO STIPRIUS ARGUMENTUS 
LONDONAS, rugp. 13. —i turi but apleistas francuzu 

Franeuzai su vokiečiais nesu-j ir belgėj armijų. 
sitaiko Ruhro krašto evakuo- ™ 

rrancijos premieras 

stui eina pavojus. 
Nesenai Ispanijos militari-

diktatorius, gen. Primo 
de Kiyeia, lankėsi Monikoj, 
kur skaitlinga ispanų armija 
be pavykinu) kariauja • su 
maurais ir kitomis tos šalies 
gentimis. 

Tenai diktatorius nesutiko 
karšto priėmimo. Armija į 
jį atsinešė gana šaltai. 

Nespėjo jis gryžti Madri-
dan, ta Morokos armija pri
siuntė griežtą reikalavimą, 

jama.s urlopan. 

Karaliui bloga.. 
Visi abejoja, kad karalius 

be niekur nieko atsisak. sosto. 
Bet jei diktatorius de Rivera 
butų priverstas pasitraukti, 
karaliui taipat butų pavo
jaus. 

Tai todėl, kad karalius Al
fonsas prisidėjo prie įvedimo 
diktatūros, kad jis bendrai su 
diktatorium veikia. 

Diktatoriui pasitraukti, gi 

jas su vokiečiais Ruhro kra
što evakuotės reikale. Her
riot užtikrina vokiečius, 
kad tas kraštas bus pilnai e-
vakuotas praėjus 12-aį mėne
sių. 

Bet vokiečiai atsako, kad 
kaip ilgai A^okietija neatgaus 
to krašto, jokiu būdu ji ne
gaus vykinti ekspertų planų. 
Nes Ruhro kraštas Vokieti
jai skaitosi industrijos cent
ras. ' 

talionas sukėlė maištus Atba-
roj ir pradėjo naikinti gele
žinkelio ofisus ir daiktus. 

Pasiųsta anglu kariuomenė 
su nemažu kraujo praliejimu 
numalšino maištininkus. 

KUBOJE NOMINUOTAS 
PREZIDENTAS. 
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pasitrauktų iš užimamos vie
tos. Armija reikalauja Is
panijai grąžinti konstitucinę 
valdžią. 

Tariasi su karalium. 
Gavus tokį armijos reika

lavimą, diktatorius nuvyko į 
karaliaus vasarinius rūmus, 
SantandersV, ir ten kelinta 

diena turi pasitarimus su ka
ralium. 

Tuo pačiu laiku Madrido 
skaitlingas garnizonas dieno
mis ir naktimis yra paruoš
tas kokiam tai nepaprastam 
įvykiui. Dešimtoji diena, 

idant diktatorius de Rivera [karaliui pasilikti, butų dide
lė kontradikcija visoj viduri
nėj Ispanijos politikoj. Jei 
karalius ir pasiliktų, tai pa-
skiaus konstitucinės valdžios 
jis galėjų but iškeltas iš so
sto. . 

Karalienė motina. 
Kuomet sostui eina pavo

jus,' karalienė motina, stip
riausia ilgus metus to sosto 

Proga kompromisui* 
Tai neišspręstas klausimas. 

Bet anglai su l)elgais deda vi 
sas pastangas abi pusi su
taikinti. Premieras MacDo-
nald turi dažnas konver-
sacijas su belgų premieru 
Theunis. Paskui jiedu susi
eina konferencijon tai su pre 
mieru Herriofcn, tai vėl su 
Vokietijos kanclierium Marx. 

Žinovai tvirtina, kad fran
euzai su vokiečiais padarys 
kompromisą ir Ruhro klausi
mas bus išspręstas. 

Kad tas klausimas turės 
but išspręstas ir konferenci-

HAVANA, rugp. 14. —Ku
bos salos konservatistų par
tija prezidentu nominavo bu
vusį salos prezidentą Meno-
cal. t jlTice-prezidentu nomi
nuotas Dr. Santiago Verde-

SNIEGAS I0WA 
VALSTYBĖJ. 

IOAVi CITY, Ia., rug. 14.-
— L'žvakar čia universiteto 
golfo žaismavietėje pasirodė 
sniegas. Pasnigo ir greitai 
sutirpo. 

tė s klausimu. 
Franeuzai ir belgai delega

tai šiandie tuo klausimu tu-
rėjo derybas su vokiečiais. 

Buvo spėta, kad ligi 4:00 
po pietų įvyks galutinas iš
sprendimas. Dėlto ton va-
landon buvo. sušaukta plena-
rė konferencijos sesija. 

Pirm pietų keletą valandų 
diskusuota Ruhro evakuoti. 
Atėjus 1:00 po pietų negau
ta jokių rezultatų. 

Dėlto, derybos porai valan
dų pertraukta i r plenaris su
sirinkimas atšauktas.. 

Antrukart šiandie tuo pa
čiu klausimu bus tariamasi. 
Turima vilties, kad derybos 
visgi duOs gerų pasekmių. 

Abi pusi nesusitaiko klau
simu, kuomet Ruhro kraštas 

stovi 
už tai, kad pilna Ruhro kraš
to evakuotė įvyktų po vienuo 
likos mėnesių nuo naujos re
paracijų sutarties pasirašy
mo. Herriot sako, kad Vo
kietija turi pradėti pilnai vy 
kinti ekspertų planus, tik tuo 
met evakuotė bus galima ir 
ji užtikrinta. 

Bet vokiečiai į tai žiuri ki
taip. J ie sako, kad pačiuose 

i 

ekspertų planuose padėta 
viena svarbiausių sąlygų eva 
kuoti tą kraštą. Pilnai ne
atgavusi to krašto Vokietiją 
negali vykinti ekspertų pla
nų. 

Taigi, vokiečių argumentas 
gana stiprus. Franeuzai ieš
ko priemonių, kaip butų ga
lima iš to išsisukti. 

L I E T U V O J E . 

palaikytoja, anądien apleido J3a turės pavykimo, liudija 
Madridą. Jinai išvyko Švei- j dar kiti faktai. } 

carijon praleisti vasarą. ^ N a c i o n a l i z m o priešai. 
koma, ji priešinga šalies dik-1 F r a n c i j 0 9 p r e mieras ir An-
tatoriui, kuris pagamino sos
tui pavojų. 

50,000 ŽUVO POTVI-
NIUOSE KINIJOJ. 

MILIONAI ŽMONIŲ NETE
KĘ PASTOGES. 

NAUJAS ŠTABO 
VIRŠININKAS. 

Dešimtys tūkstančių 
sodžių užlieta. 

SHANGHAI, Kinija, rug. 
14. — Pastaromis dienomis 
Kiniją palietė baisus potvi-
n i ai nuo lietaus pakilę.. 

Apskaitoma, kad virš 50,000 

WASHINOTON, rugp. 14. 
— Karo sekretorius Weeks 
paskelbė, kad artimoj ateity 
štabo viršininkas gen. Per-
shing pasitraukia iš ' tarny
bos. J o vietą užims maj. gen. 
John L. Hines, šiandieninis 
gen. Pershingo asistentas. 

Gen. Hines pasiliks toje 
pačioje savo rangoje. 

drausta ligoninėj turėti Vn t !* m 0 I 1 " l ž«™ potviniuose, mi-
kokias viešas pamaldas. 

Jurininkams palikta laisvė 
kur kitur lankyti pamaldas, 
tik ne tarnybos valandomis. 

Katalikiški laikraščiai pa
žymi, kad nuo šiol jurininkai, 
išplaukę kur tolimon ^ jūron, 
nebegalės Mišių klausyti nei 
sekmadieniais. 

Karo laiku kiekviename 
karo laive bi*vo katalikiškas 
kapelionas. Dėlto, tokią tva-jmių negalima pilnai nei įsi-
rką reikia grąžinti i r taikos vaizduoti. 
laikui, pažymi laikraščiai. 1 
Taip yra kitose valstybėse. TOKYO, rugp. 14. — Hon-

Kaip ilgai Francijos kata- (do ir Skikoku palietė srnar-
likai duosis vedžioti saujai kus žemės drebėjimas. Gy-
bedievių? ventojai išbėgo gatvėsna. 

lionai neteko pastogės, dešim 
tys tūkstančių sodžių van
dens užlieta. Vanduo dide
li ausius plotus panardino. 
Pragaišo visa gyventojų ma
nta ir viskas. 

Iš nelaimingi} vietų tūksta
nčiai pabėgėlių skaitlingiau
siais būriais traukia ant Pe
kino ir kitų miestų. 

Šiuo kartu tų baisių nelai-

glijos premieras yra socialis
tu. Gi Vokietijos kanclieris 
yra katalikas. ' Nežiūrint to, 
jų visų trijų politinis tikslas 
yra vienokis. Visi trys grie
žtai nusistatę prieš karus ir 
pilnai palinkę taikon. Sa
vo valstybėse jie visi trys 
kovoja tos pačios rųšies prie
šus: Vokietijoje ir Francijo-
je kraštutiniausius nacionali
stus, gi AngHjoje — konser-
vatistus. 

(Kuomet jų visų trijų, yra 
vienas ir tas pat tikslas, dėl
to kiti kitiems prijaučia ir 
deda pastangų susitaikinti. 
Darbuojasi jie kubilus šalto 
vandens užlieti ant įkaitusių 
nacionalistų ir konservatistų 
galvų. Nes kaip J francu-
zams ir vokiečiams naciona
listams, taip anglams konse-
rvatistams rupi tik atgauti 
valdžias ir sukelti naujas ka
ro liepsnas, Europoje. 

Pirklybos sutartis. 
(Tad spėjama, kad Ruhro 

klausimu franeuzai su vokie
čiais padarys kompromisą: 
tie ir kiti kiek nors nusileis 
ir bus taika. 

Be Ruhro klausimo francu-
jauna moteriškė pasmaugė ! zai užimti dar kitu reikalu. 

LIETUVOS-LATVIJOS 
PREKYBA. 

ŠIANDIE PREZIDEN
TAS COOLIDGE 

KALBA. 

tai bus geriausias atsakymas 
demokratų partijos kandida
tui į jo užsipuolimus. 

Per pirmąjį š. m. bertaini 
siekia 10,541,2 mil. litų 

J Latviją buvo eksportuo
jama skaitant litais: 

Gyvulių ' 3,537,000.00 
Maisto prod. 3,007,300.00 
Žalioji medž. ir pu

siau apd. fabr. 2,342,800.00 

AVASHINGTON, rugp. 14. 
— Republikonų partijos ko
mitetas šiandie vakare pain
formuos Preeidentą Coolid-
ge, kad jis nominuotas kan
didatu į prezidentus iš šios 
partijos. 

Prie tos progos Preziden
tas pasakys prakalbą, kuriai 
iškalno republifconai priduo
da daug svarbaus reikšmingu 
mo. 

Republikonų spauda pažy-

MEXICO CITY, rug. 14.— 
Meksikos valdžia pagaliaus 
užmezgė* diplomatinius ryšius 
su Maskva. 
i ' • I I 

CHICAGO. — Oro biuras" 
nusako šiandie gražų orą; 
kiek-nors šilčiau. 

PINIGŲ KURSAS. 

Apdirbtos prek. 227.600.00 
Viso 9,115,400.00 nii, kad Prezidento prakal-

BOLŠEVIKAI PRIEŠ SEK
RETORIŲ HUGHES. 

MASKVA, rug. 14. —Bol
ševikų laikraščiai ilgais strai
psniais atakuoja Suv. Vals
tybių sekretorių Hughes. Sa
ko, sekretorius Europoje or

ganizuoja koaliciją prieš so
vietų valdžią. 

Bolševikai sekretorių pava 
dina įvairiais nekultūringais 
žodžiais, kokius jie įpratę 
savo priešus biaurioti. 

1 
: LINDSAY, Ont , rugp. 14. 
— Netoli čia farmoje viena; 
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Tuo pat laiku iš Latvijos 
buvo importuota į Lietuvą: 

Maisto prod, 198,200.00 
Žaliavos ir pusiau f 

apdirbt fabrįkatų 473,400.(^0 
Apdirbtų prekių 753,000.00 

Viso 1,424,600.00 
Iš bendros to* meto Lietu

vos užsienių prekybos apy
vartos (129,713/T ton. vertės 
106,8 mil. lit.) Latvijai tenka 
9,9 nuošimčiai. 

Įvedus Latvijoje naują va
liutą (latus) mūsų prekių im
portas rado gerą rinką. 

Mūsų užsienių prekybps a-
pyvarta per pirmuosius 4 mė-
nesrus siekia 103.377.500.00 
litų, iš kurių prekybai su La
tvija' tenka 13,684,500.00 litų, 
arba 13,4 nuoš. visos apyvar
tos. 

atskyrus nuo reparacijų su
tarties dokumentas. 

Tokia sutartis Franci jai 
labai pageidaujama. I r ne
stebėtina, jei premieras Her
riot daro 'žymių nusileidimų, dvi savo 7 ir 8 metų dukteri Būtent, jie nori padaryti su 

i r pati mėgino pasidaryti Vokietija stiprią pirklybos j kuomet be reparacijų rupi 
gals;/ sutartį. Tai turėtų būtį <visaį dar kiti svarbus reikalai. 

_ ._^ . . . —̂  *-» -' -- - ^ 

bos per radio klausys apie 25 
milionai gyventojų. Sako, 

Rugpiučio 13, 1924 m. 

Lietuvos 100 litų $10.00 
Anglijos 1 sterl. sv 4.52 
Prancūzijos 100 franku; 5.50 
Belgijos 100 frankų 5.12 
Šveicarijos 100 frankų . . . . 18.85 
Italijos 100 lirų . . . . : 4.50 
Čekoslovakijos 100 kronų . . 2.97 
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Siųskite Savo Giminėms 
K 

L I E T U V Ą 

PlNIGUS 
"DRAUGĄ" 

A 
NES, "DRAUGAS" pigiausiai siun

čia ir geriausiai patarnauja. "DRAU
GAS" siunčia per didžiausią Lietuvos 
banką — ŪKIO BANKĄ. 

"DRAUGAS" siunčia pinigus litais 
ir doleriais: perlaidomis, čekiais-drai-
tais ir telegrama. 

"DRAUGAS," PUBL. CO., 
s 2334 So. Oakley Avenue Chicago, 111. 

Ofiso Valandos; Nuo 8 ryto iki 8 v. vaK. 
Sekmadieniais uždaryta. 

iiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiini 



tikyba, o pusė jo gimnazijos 
mokinių patys reikalauja ti
kybos". Taip ir buvo. Susida-
rė% graži katalikų moksleivių 
kuopa, pareikalavo tikybos 

DRAUGAS puBLisiŪNG čo., mc j pamokų. Tai buvo pirmas 
2334 So. Oakley A v c , Chicago, 111. Į S i n u g l S . 
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^ " D R A U G A S " 
PttbU&hed Daily Except Sundays 
One Year f• 0° 
Slx Months $3.00 

*" AT N E W S - STANDS 2c. A COPY 

*? m 
D I A O O I I {tetvirtadienis, Rugp. 14, 1924 
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Tel. Roosevelt 77 t l 
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"LAISVOJI" MARI-
AMPOLfiS GIMNA

ZIJA. 

Labai ganiai rašo bediovu-
kų spauda apie tų gimnaziją, 
bet vis kažkaip žmonės apie 
jų Amerikoje mažai težino. 
Štai per pusantrų metų pra-
kaitaudami rinko jie aukas ir 
surinko apie $1,000. O reikia 
$40,000.00 Nupirko žemės tai 

Bet ne viskas buvo pralai
mėta. Bedieviškieji social-bol-
ševikiniai revoliucionieriški 
mokytojai "gelbėjo" kitus 
jaunuolius. Susidarė komunis
tų ratelis, moksleiviai lipdė 
mieste komunistų lapelius, da
lyvavo visokioje prieš valsty
binėje politikoje, šnipinėjo 
Rusijos bolševikų naudai. Vie
nas iš tų Aleksa, išdavė visas 
paslaptis, atsivertęs, ir už tai 
tapo nužudytas dienos vidu
je. Dar vienas kitas tapo a-
reštuotas. , 

Švietimo Ministerija taĄ) gimnazijai, ir nepajėgė uzm^. 
keti pinigų. Namus tai gimna- ™šo apie ta "laisvąją" gim 
zijai pasirengė statyti ir pa 
matė, kad pastatys juos ui 
40 metų. Kas ta per tokia ne
laiminga gimnazija, kuriai 
renka ir nesurenka pinigų, 
kuriai stato ir nepastato na
mų, apie kurių tiek daug ra
šoma ir niekas apie ją daną 
nežino* PapasakoaUii. Jei ne
norite, neskaitykite, nuostolių 
neturėsite. 

Bulota, advokatas, bedievis, 
buvęs bolševikų prietelis, da
bar socialistas revoliucionie
rius. Įsimaišęs i Panemunes 
sukilimą ir visų preišvalsty-
binių Lietuvos sukilėlių teis
muose gynėjas, pasamdė Mą-
riampolėje namą ir įsteigė gi
mnazija. Koks tėvas, tokių u 
vaikų trokšta. Bulota norėjo, 
kad iš jo gimnazijos išeitą 
moksleiviai tokie pat revoliu
cionieriai ir bedieviai, kaip jis 

nazijų: 
"Nuo p»at įsikūrimo Ma-

riampolės realės gimnazijos 
joje įsigyveno skirtinga nuo 
kifų gimnazijų auklėjimo sis-
tema ir susidarė ypatinga ne-
>veika atomsfera. Ne vienų sy 
kį jvykusieji areštai mokinių, 
įtariamų priešvalstybiniame 
veikime, jų dalyvavimas ko
munistų demonstracijoje, įsi 
kūrimas gimnazijos sienose 
komunistinės moksleivių kuo
pelės, parodė, kad šioji at
mosfera neduodavo tinkamo 
atsparumo įvairiai priešvals
tybiniai agitacijai". Ir taip 
kada gimnazija gaudavo ne
maža pašalpos iš valdžios. 

Taip dalykai negalėjo eiti 
amžinai. Už savo pinigus val
stybė negali auginti valsty
bės išdavikų. Tad nutarta 
gimnazijų paimti į valdžios 

pats. Tad susikvietę iš visos i rankas. Ir šį rudenį tai įvyks'. 
Lietuvos bedievukus moį^i^-1 Viešpatie, koks šauksmas 
jus. 'pakilo bedievukų spaudoje 

Jo dvasios giminaitis, so | Lietuvoje ir kyla Amerikoje, 
cialdemokratas Purenąs k-\-\ Gimnazija tokia buvusi gera 
singai skundėsi: "Velnias Ži- ir dar kitokia. Klerikalai to
no, kas dabar darosi. Mano kie biaurybės ir dar kitokie, 
laikais tikybos pamokos buvo Tai busianti "dvasios inkvi-
priverstinos ir mes nepaisėme: zicija", tamsybė ete. Pasi-
visi išaugome bedieviais. Da- klausius jų verkšlenimų, išei-
bar pas Bulotų draudžiama na, kad dangus sugriusias 

ant Lietuvos ir busiąs pasau
lio galas, kuomet Mariampo-
lės gimnazijų paims valdžia į 
savo rankas. O mums atrodo 
dalykai ne taip baisus ir la
bai paprasti. 

Pirmiausia , bedievukams 
reikia parodyti, kad Mariam-
polės gimnazija augino gerus 
patriotus ir kad tenai nebu
vo nei mokinių, nei mokyto
jų tarpe valstybės išdavikų. 
Paskui reikia parodyti, kad iš 
mokinių ir mokytojų tarpo, 
nors ir bedievukų, buvo pat
riotų ir valstybinių žmonių 
nemažiau, kaip kitose gimna-
zjjose. Nei vieno, nei kito ne
parodo ir negali. Išdavikų it 
komunistų revoliucionierių to
je gimnazijoje buvo didžiau
sias lizdas. Tai parodo ir žval
gybos ir teismų aktai. Patrio
tų, valdžios šalininkų tenat 
buvo tiktai vienas, ir to neno
rėta įsisleisti: tai kunigas. 
Moksleivių tarpe patriotais 
buvo tie, kurių mokytojai be
dieviai nepajėgė sugadinti. 
Nes Lietuvos jaunimo dvasia 
pasirodo stipresne už supuvu
sių senių pastangas. Tad "pa
žangiems patriotams " mes vėl 
pastatytume klausimą: "Ar 
valdžios rankose Mariampo-
IČSN realinė gimnazija bus pa-
triotingesnė, ar ne?" 

Atsakymas gali būti tik dve 
jopas: arba bus geriau, arba 
nebus geriau. Blogiau patrio
tizmo žvilgsniu nebus beabėjo. 
Nes blogiau nebegalėjo būti. 
Jeigu tad bus geriau, "pašlo
vintiems" patriotams reikėtų 
džiaugtis, o ne kaukti iš ap
maudo. Jeigu nebus geriau, 
tai \T skirtumo nebus. Galima 
ramiai apie ką kitą pakalbėti. 

Bet visa paslaptis yra, ta
me, kad bedievukams nerupi 
patriotizmas, nei Tėvynės iš
davinio mažinimas; jiems ru
pi bedievybės platinimas, vai
kų gadinimas. Na, taip ir sa
kytumėte. 

Su šakaliu šv. Dvasios neį
varysi. Tikėjimo dalykas, įsi
tikinimo dalykas. Suhku už
drausti bedievukams, kad a-

I T A I K O S P R A D Ž I A . SVARBIAUSIAS NESUTARIMŲ PUNKTAS. 
/ / 

Ilgiausia nesusitarta del franeuzų teises jiems vie
niems kaltinti ir bausti Vokietiją už nepildymą pasira
šyta sąlygų. Kadangi su franeuzų nuomone nesutiko an
glų delegacija ir, kas svarbiausia, tarptautiniai bankie-
riai, tai franeuzai sugalvojo daug išmintingesni ir vi
siems priimtiną susitarimo būdą. Sulig naujos franeu
zų formulos, viena kuri Alijantų valstybe negali apkal
tinti Vokietijos. Tam reikia visos Reparacijų Komisijos 
pritarime. O jei Reparacijų Komisija tuo reikalu negali 
vienbalsiai sutarti, tai apkaltinimas pavedamas spręsti 
jos paskirtam arbitražo komitetui, susidedančiam iš a-
merikiečio pirmininko ir dviejų neitralių ir nepriklausomų 
narių. Jeigu ir del arbitražo komiteto paskyrimo nepa
vyktų susitarti, tuomet, arbitražo komitetą skiria Tarp
tautinio Teismo pirmsedis Hagoje. Šito - gi komiteto 
sprendimui visi turi pasiduoti. Šis susitarimo būdas yra 
širdingai sveikintinas, nes jis Išaukština Tarptautinio Teis 
mo prestižą. Ligšiol Tarptautiniam Teismui pakliūdavo 

BANKIERIŲ PASITARNAVIMAS. 
Bankai retai pasitarnauja žmonijos taįkai ir ramy

bei. Šitie didieji pinigų sandeliai tankiai prirengia karin
gą atmosferą ieškodami vis platesnių rinkų savo stam
biam bizniui. Doleriams diriguoja New Yorko Wall 
Street'as. Kartais apskritas doleris ima ir nurieda "pa
kalnėn" j pietus ir pasiekia Centrales ar Pietų Amerikos 
nestiprių respublikų. Ten, kad ir svečiuose, doleris esti 
labai drąsus ir ima šokinėti, barškėti ir kai-ką į "paigun-
dinimą vesti". Tuomet ir doleriui nebejauku pasidaro ir 
jis, pamojęs nežymiu Wall streeto pirštu, parsįkviečia 
žvaigždėtą vėliavą, jurininkų pulko nešamą. Tada pra
sideda dolerio "nusiraminimas", Esti, žinoma, ir kraujo 
pralėjimų, tik kraujas negi bėgs iš sausų dolerio gislų 
— jis sriuvena iš vietos gyventojų žaizdų. 

Londono konferencijoj anglams su franeuzais l a - ^ s ' m u l k e s n i gi-nčai> g i stambiuosius priimta buvo kar-
bai sunku buvo susitarti. Franeuzai norėjo gauti du ne- d u Įf fc ^ D a b a r T a r p t a u t i n l a m teismui teks rišti 
suderinamu dalyku: reparacijas ir politiniai — ekonominį 
įsistiprinimą Vokietijoj. Jie ir toliau norėjo pasilikti sau 
teisę patys vieni spręsti apie Vokietijos nelojalumą ir 
patys vieni ją bausti, kad ji geriau laikytųsi duotojo žo
džio. Šituo pagrindu,frarrcuzų ir anglių sutarimas buvo 
beveik negalimas. Dviem priešingom pusėm besitam
pant, konferencijon atėjo tarptautiniai bankieriai, Ame
rikos piniguočių vedami. Ir jie pasakė Alijantų diploma
tams kas reikia padaryti kad gavus Vokietijai reikalingą 
paskolą ir pastačius ją ant kojų, kad ji galėtų pragyven
ti ir reparacijas mokėti. Bankierių žodžiai labiausia ne
patiko franeuzams, bet, nenusileidę anglų diplomatams, 
franeuzai turėjo nusileisti piniguočiams ir priimti domėn 
jų atkaklų ir realų nusistatymą. Tad čia bankierių pasi-
tarnavimas tame, kad jų interesai sutapo su taikos rei
kalais. Permesdami savo storas kišenes į Europos svars
tyklių taikiąją pusę, bankieriai padarė į diplomatus la
bai stipro "įspūdžio" ir franeuzai buvo priyerstiv susitar
ti su anglais, o visi Alijantai — su vokiečiais. 

pio savo įsitikinimus tylėtų 
sunku reikalauti, kad savo 
vaikų bedievukais neaugintų. 

Bet dviejų dalykų iš jų mes 
galime reikalauti. 1. Nereika. 
laukite iš valdžios, iš katalikų 
Lietuvos gyventojų, pinigu 
savo bedievybei platinti. 2. 
Auginkite bedievukais savo 
vaikus, liet negadinkite sveti
mų vaikų. 

Kuomet bedievukai savais 
pinigais ir savo vaikams įsi
steigs bedieviškų gimnazija, 
tuomet nors tepasikaria. Jei-

i 

CU kurie iš jų augintų vaiku 
neatsidurs kalėjimuose už vai 

stybės išdavini;}, arba kitokias 
šunybes, jeigu išliks paleistu-
vybeje nesupuvę, kuomet jie 
išaugs, mes visvien juos atve
sime prie tikėjimo ir tieso»s 
pažinimo. 

Nes tie, kurie sugeba be
dievybės pavojuse savo teisin
gumų ir dorų išlaikyti, jeigu 
.šiek tiek turi sveikos logikos 
ir tiesos meilės, tokie visada 
grįžta prie katalikybės. 

Atsiprašau už ilgų rašymą. 
Bet, žinote Tamstos, kaip tik 
pajudini bedievukus, tai tok.̂  
tenai šiukšlynas, jog ima ligą 
laikų, kol "išklynini". 

K. S. 

patys svarbiausi ir pačių galingiausių valstybių reika
lai. Po 10 metų ginkluoto ir "taikaus" karo, dabar pra
dėdama jausti taikos pradžia. Kad tik ji butų laiminga... 

NE VISI PATENKINTI. 

Sutarimu ne vis.i patenkinti, vienok didelė didžiu
ma. Patenkinti Anglijos politikai ir finansistai, patenkin
ti išmintingesnieji vokiečiai. Įdomu, kad net Rusijos b o l % 
ševikų carai šioje sutarty rado sau džiaugsmo. Jie mat 
neva išskaitliuoja, kad Vokietiją dabar pradės valdyti 
doleris, kurs pavergsiąs vokiečių proletarą ir po kelių 
mėnesių tikrai sukelsiąs ten raudonąją revoliuciją, kuri 
apimsianti visą Europą. Man rodos, kad panaši revoliu
cija buvo ir yra galima Europoj, tik su ta nebeišpildoma 
sąlyga: kad Rusijos komunistinė revoliucija nebūtų paro
džiusi pasaulio darbininkams kaip bolševikai moka ap
gauti proletarus ir kaip jie lupa darbininkų skylėtą kai-' 
lį.. Tad Maskvos bolševikai, rodos, turės daug dešimtų 
metų laukti Europos revoliucijos, kuomet žmones bus jau 
užmiršę Rusijos raudonųjų dovanas: kalėjimus su če
kistų inkvizicija, sąžinės, spaudos ir organizacijų niekur 
nematytą vergiją, badą, cholerą, ištvirkimo orgijas, bol
ševikų gobšumą ir jų valdžios nekultūringumą. Tad bol
ševikų džiaugsmas dar turės laiko pavirsti į nusiminimą. 

Franeuzų visuomenėje daugelis pritaria sutarimo pla
nams. Šitų pritarančių daugelio tūkstančių minia iškil
mingai sutiko p. Herriotą grįžtantį Paryžiun. Vienok visa 
dešniųjų ir centro spauda kelia lermą prieš Herrioto val
džios nuolaidumą. Kad nuraminus tuos franeuzus ir su
grąžinus Amerikai jų simpatijas, „ p. Hughes nejučiomis 
pasiskubino Paryžiun, kame Amerikos kapitalistai da
bar gerokai lumdomi ir kočiojami. 

Galų-gale, sutarties vaisius pajusime tik tuomet, kai 
Dawes'o planas bus paleistas darban. Gi jo įvykinimas 
daug priklausys nuo mokėjimo Alijantų ir Vokietijos 
prisitaikinti prie visuomenės ir bankierių, kad tuo būdu 
sukėlus gana paskolos: pradžioj 200 milionų dolerių, o 
toliau — daug daugiau. 

K. P . 
/ 

Juozas Paukštelis. 

GAILIONIĮĮ BABUTYTĖ. , 
(Pabaiga) 

Stasiukas visų laikų sėdėjo šalyj ba-
butytės ir žiurėjo į jų. Tėtušiui truputi 
atsitraukus Stasiukas nedrųsiai sušnibždė
jo: — Babutyt, pasakyk pasakų! --

- Gerai gerai, vaikeli, kai eisim gul
ti aš jums pasakysiu. -

Vakarienė buvo visiems nepaprastai 
smagi ir linksma. 

Motutė nusiplovė rankas, užsirišo bal- ' 
tesnę skarele ir atsisėdusi šalyj babutytės 
valgė. Mat prisibėgiojo ir vakarienę liepę 
paduoti mergiotei. 

- Na, Stasiuk, dabar tau pasakų pa 
sakysiu — pavalgiusi vakarienę, kalbėjo 
babntvtė. 

> * 

- Ai, babutvt sakvk balsu, mes visi 
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norim paklausyti! -- šaukė visa grįčia. 
> — Ką čia vaikeliai, senoviškos mano 
pasakos nebepaliks jums - teisinos babu-

- A. a. kun. Mėsiunas, atmenu, ma
mos pasakų labai mėgdavo klausyti, kur 
čia mums nepatiks - kalbėjo motutė. 

— Amžinų atilsi!.. Dieve duok jam dan
gaus karalystę, nepuikus kunigėlis buvo, 
daug ir man visokių dvasiškų atsitikimų 
pripasakodavo. Nors tiesa giminė, ne sve
timas. Atmenu, apie vyskupo Valančiaus 
mirti, jis man bemaž ašarodamas pasako
jo. --
r - Papasakok, babutyt, kų jis ten pa
sakojo? -- prašė visi. 

- Amžinų atilsi, gudrus ir išmintin
gas buvo vyskupas, sako net pats savo 

mirtį nujautęs. Pavakarėj, kai vyskupas 
"paslabo" - paprašė sueiti prie jo visie
ms kunigams ir klierikams. Kai visi suėjo 
vyskupas palaimino ir pasakė; 

"Nenusiminkit vaikai muna, darykit 
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taip, kaip aš esu jums liepęs, dirbkit Die
vo garbei, žmonių ir tėvynės gerovei!" 
ŽJiionių ir tėvynės gerovei, pamanykit 
sau -- babutytė prispausdama atkartojo 
paskutiniuosius žodžius. 

''Nebijokit", sako vyskupas "a š šian
dien dar nemirsiu ,aš mirsiu rytoj"... 
Tuos žodžius išgirdę, sako visi klierikai 
balsu pradėjo verkti. Vėliau vyskupas pa
rašęs savo "dastamentų". Visus savo tur
tus išskirstęs įvairioms draugijoms, uba-
gynams, net ir žydų pavargėlių neužmir
šęs, ir jiems palikęs 700 rublių. 

" I r j i e" sako "muna. vaikai". Mat 
Vyskupas vietoje "mano" .tardavo "mu
na" — žemaičiavo. r 

Gudrus ir išmintingas buvo vysku
pas: lenkiškai tik su didžiūnais teprasi-
tardavo. Šiaip su kunigais ir su žmonėms 
lietuviškai net žemaičiuodamas kalbėda
vo. Ar jųs žinot kų jis "ruskių popų gal
vai" prie visų didžiūnų yra pasakęs? --

— Aš nežinau, papasakok mama! — 
paprašė tėtušis. , 

- Kodėl, by tik nesnaudžiate. Mat 
esant Motiejui Valančiui mūsų vyskupu, 
Rosijos popų galva iškėlė didelį balių, 
kur sukvietė visus Rosijos didžiumas. Net 
ir mūsų vyskupo neaplenkė. Kų jie ten 
valgė ir gėrė, ne mano prastai galvai be
atminti. Tik tiek toš kun/Mėsiuno pasa
kos teatmenu. Šalyj savęs "popų galva" 
pasisodinęs vyskupą Valančių. Visų laikų 
šnekėjos su vyskujro labai a&andagiai, bet 
kai "popų galva" trUputį įkaušo, sako, 

pasiglostė ilgų rudų barzdų ir tarė: 
"E-e, vyskupe, aš manau, neužilgo ir 

pats atvažiuosi į Petraburkų ar M'askvų 
gyventi". -

"Kodėl?" paklausė mūsų vyskupas. 
"Todėl", sako popų galva "kad jū

sų avelės, kasmet dideliais būriais perei
na į pravoslavij pusę." 

"Aš ir džiaugiuos", atsakė mūsų vy
skupas ramiai. 

Visi popai barzdas kratė džiaugda
mies tokiu vyskupo atsakymu. Bet "po
pų garva" atsistojo ir balsu arė: "Aš ne
tikiu kad Jus džiaugtumėtes!" 

"Tikrai džiaugiuos" ramiai sėdėda
mas atsakė vyskupas Valančius. 

"Kaip nesidžiaugti, kad jus iš mano 
kviečių išrenkat Yiotf kūkalius, o maft 
tik grynus kviečius paliekat". 

Visi popai nieko nesuprasdami, akis 
ištempę žiurėjo i vyskupų. 

"Taigi", sako vyskupas " į jūsų ti
kėjimų pėreirfa tik, visokie plėšikai, va
gys, žmogžudžiai, kurie man nebetinka. 
Pereina dėlto, kad jųs juos* iš kalėjimų 
paliuosuojat. Tikri katalikai ir geri žmo
nės, nepamena savo tikėjimo ir man pa
lieka". 

Dieve sergėk, kaip suerzintos bitės, 
visi popai savo tarpe suūžė, o pats jų 
galva net vyskupui "sudiev" nesakęs iš
ėjo, . *; "n?** :jtW 

Nuo to laiko tuoj "ruskiai" ėmė į 
savo tikėjimų be parapijos klebono liudy^ 
mo, nepriimti. Tai mat, vaikeliai, kų ži
nojau tų ir pasakiau. , 

- Ar atm«ni, babutyt, vyskupų Va
lančių? - paklausiau. • 

«- Juokai, jau tavo motina motinikė 
buvo kai jis aure. 0 t£vo. Ąėėę Ignacas, 

ketvergis tuomet buvo. Jį jau į Linkuvą 
vežiau, kai buvo "žolaunos" pamaldos už 
vyskupų Motiejų. 

Vežiau, sakau, gal atmins nors mirtį 
tokio brangaus mūsų vyskupo. -

- O, babutytė, ar matei jį % - paklau
siau. 

- Kur čia nematysi, tris kartus pa
ti savo akimis mačiau. Pirmų kartų ma
čiau jį Linkuvoje. Bet dar menka, su suk
nelė mane a. a. motinėlė i Linkuva nusl-
vežė. O, tada dar jaunas, tvirtas gražus, 
buvo vyskupas. Atmenu, kad ėmė sakyti 
pamokslų apie girtybę, tai ne tik mote 
rys, bet ir vyrai verkė. Vyskupas nesu
pykęs, bet rn'aloniu veidu įrodinėjo "a-
rielkos" ir kitų svaiginančių gėrimų pra
gaištingumų. O jo balso gražumas, nely
ginant koks varpas, šventoriuje skambė
jo. Net*ir tie nekrikštai - žydai, ant šven
toriaus muro užlipę klausėsi vyskupo pa
mokslo. 

Antrų kartų jį mačiau Joniškėlyj. Jau 
pusmergiotė buvau, net ir vainikute, su ki
tomis mergaitėmis pyniau, bažnyčios pa
puošimui. Tuokart vyskupas mane "pa-
dirmavojo". Bet ir jis jau buvo senstelė
jęs, galVa truputį širma, tik akys tary
tum šviesesnės ir malonesnės. Balsas taip 
pat neatsimainęs.' O-o, kiek ir tada jis 
svietelio privirkdė savo, pamokslais apie 
girtybę. 

Kai tretį kartų rnaeiau, tai aš jau ke
linti metai jau marti buvau. Iš Joniškėlio, 
vyskupas važiavo į Linkuvų. Ulyčgalyj 
prie vieškelio, visas mūsų kaimas laukė 
jo. Žinau net savo aštuonianyeius nešiau 
- parėdyti "altorėlio" prie kurio vysku
po lankesne. Tik pamatėm kad berniukų 
raitarįa atjoja, a viduryj važiuoja vysku

pas. Mes visi pradėjom giedoti: "Dievas 
mūsų gelbėtojas". Sustojo karieta ir pa
sirodė vyskupas. Dieve mano, net skurdu 
pasidarė pamačius - siisigriaudinus kal
bėjo babutytė. 

-- Lyg ne tas vyskupas; galvelė vi
sai širma, stilinkęs, pasenęs, tik vienas 
akeles pažinau nė kad tos pačios. "Dieve 
mano" pamaniau " I r vyskupai ir jų žmo
nės, visi lygus Tavo akyse, visus lygiai 
aplankai su senatve." 

Yy.skupas visus palaimino, nuo staliu
ko, paėmė į burnų mūsų padėtos duonos* 
su druska ir paskui tarė: "Kokios para
pijos laukiate manęs vaikai muno?" 

"Linkuvos, Ganytojau" atsakė mano 
brolelis Juozapas. Vyskupas dar kartų pa
laimino ir ant staliuko pabėrė kelias sau
jas kryželių, sakydamas: "Visiems kaimo 
seneliams ir mažiems vaikams". Paskui 
vyskupas nuvažiavo į Linkuvų. Nors pa
senęs, bet Linkuvoje dar ilgų pamokslų 
pasakė apie girtybę. Bet sugrįžęs vysku
pas į Kauną sako neužilgo ir mirė. 

• Visi jo tada verkė ir dabar senieji, 
ne vienas apsiašaroja minėdami vyskupų 
Valančių, tokį didį žmonių mylėtojų ir 
blaivybės apaštalų, - susigriaudinus šne
kėjo babutytė. 

~ Gana motinėl, pavargai, tat ir ver
kti pradėjai; eisim gulti - kalbėjo motu
tė. 

- Kaip vaikei, neverksi minint tokius 
žmones - keldama kalbėjo babutytė. 

Visi jau sugulo, tik ant lovos krašto 
tebepoteriaVo babutytė, kiekvienų Sveika 
Marija" pradėdama balsiau. 

Aš gulėdamas maniau: "Kokia gera 
ta Gailionių babutytė, kad ji nemirtų nors 
kol aš gyvensiu..." ("Sarg."). 
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KUNIGĮ) MARIJONU 
MISUŲ 

T V A E K A 

Rugsėjo mėnesiui. 

KUK. P . A I T D Z I U U S : 
N u o 31 rugpiučio iki 6 j 

rugsėjo - Ind iana Harbor , 
Ind. 

Nuo I ik i 13 rugsėjo 
(Jary, Ind . 

Nuo 15 iki 21 rugsėjo 
Slieboygan, Wis . 

Nuo 22 iki 28 rugsėjo -
Mihvaukee, \Vis. 

KUN. I . Č E S A I T I S ; 
Nuo 8 iki 14 rugsėjo -

St. Louis , Mo. 
Nuo 15 iki 21 rugsėjo -

Racine, Wis . 

Pas taba . Pastebiama, 
kad kun. Milijonieriai 
a tvykę iš Lietuvos dar
buosis Amerikoje da r 
t ik iki birželio mėn. 
1925 metų. Tuo būdu 
«ių metų misijų tu ras 
v ia paskut inės . 

-i N ' » »*<> • • 

P A I E Š K O J I M A S . 
P ranc i ška Melinike, gyve

nant i ka'ime Skliausčių, E r 
žvilko valse., Tauragės ftpsfcr, 
ieško savo t ikrų brolių, Povi
lo, Jono , Antano ir Kazio, j au 
nuo senai iškeliavusių Ameri-
kon. 

Sesuo Pranc i ška nuoširdžiai 
prašo brolių atsiliepti aukš 
čiau nurodvtu adresu. Esu lo-
kioj padėtyje, kad man bū t i - , 
nai re ikia sužinoti, k u r jus , 
broliai gyvenate . 

Parėmė ka ta l i 

Be pagarsini 
šė amžiniaisiai 
Dr-jos nar ia i s : 
tienė $35, 2) P 
vicienė $35, 3 
brauskiene $35 
Rutkauskas $3 
tinių* narių. J 
ka ta l ika i supr 
m , svarbume 
katal ikiškos 
t a ip remtų, k 
dalis mūsų išt 
sunųv i r dukt 
spauda butų T 
lietuvių tarpe 
ji, sustipreju 
ko j i spauda, s 
t intų l ietuvim 
tautinį susipra 
l ie tuviai tikybi 
susipratę ,- nesi 
kiams - " n e * 
visokiems Ron 
kėjimo priešini 
nosies vedžioti 
dais išnaudoti. 

Todėl, kas br; 
t ikėjimą i r m j 
tėvynę Lietuvą 
liai remti ir pi 
kąją spaudą, n 
sia priemonė a 
tikėjimo i r Li 
J u m s gi, Brol 
geros spaudos 

D A K T A R Ą 

f Telefoną* Boulevard l t S t 

DrSABrenza 
4608 SO. ASHLAND AVKMUB, 

ChJcago, DJ. 
Tai.: t ryto iki 11 plet: 1 po 
pJet Iki S po plet. 9:90 vak. Iki 
t:30 vak. 

Dr Marya 
Dowiat-Sass 

t7tT W. «7-tSI 84. 
Valandos nno t Iki 11 dieną, n*o C 
lkl • vai. vak. Nedėllomla M O • 

iki 1 Tai. po pieta. 

7499 

Dr, I . M . Feinberg 

DR, A. K. Rl 
GYDYTOJAS 1 
4442 So. W 

Telef. Lai 

r 

specialiai visokias vyrų lt 
o o t t n i lytiškas U 

9491 

Valanda*: 1 
Are. — Cmioago 

po platų T—1 rak. 

i. i J « \ 
TeL Boulevard 11*0 

DR. A. J . K A J tALIUS 
Lietuvis Gydytojai 

3303 South Morgan Street 
ChJcago, m . 

j 

Dr, A, l 
Gydytojas, C 

tetrikas ir 
Elektrc 

IŠIMA TONS 
1)—B« 
• ) — m »elU« 
D—B« krMj« 
* ) — B* j«ki« 

fl taaj v« 
I «***. 

Petras '6aU-tt«ne 
Ir asisanĮs ila 
p*racijo«, ra < 
liekomis prl«m 

Apkurtosiom* magr 
rtoaUaa hgm 

yra reikalas < 
peuu 

o f l a e : 

1411 So. 50 A 
Ofisas atidarytas: 

po plet lkl t 
N»d*llomi« Ir 

ryta*. 

Dr. Maurice Kahn 
Gydytojas ir Chirurgas 

4 6 3 1 S. Ashland Ave. 
Ttt Y arda 0994 

Valandai z J 
Nuo 10 iki 12 piet. 
Nuo 2 iki 3 po piet 

Nuo 7 iki 9 vakare. 
Nedėl. nuo 10 iki 12 piet 

) f l s o T c l . B o u l c 
Koziri. T e l . D n 

DR. A. J 
R U S A S GY1 

CHTR 
S p e c i a l i s t a s M o 

V a l k ų Ir Tisų 

Ofisas 310Ž 
Kampas ! 

Vai.: l t — - u ryl 
7—1 vak. Ned. 3 

Tel. Boulevard 3686 

Dr. J. P. POŠKA 
GYDYTOJAS 

CHIRURGAS 
1117 So. Morgan Street 
Valandos: 9—12 U ryto. 
Vakarais nuo T lai • 

CICERO OFISAS: 
I M I Soath 49-th Aveeroe 

Telef. Cicero 4676 
Valand.: t—6:10 T. • . kaedlsn. 

U ta reto kais Ir pėtnyčioms nno 1 
iki t vaL. •ak. 

/T 

i 

ll 

Dr. CHARL! 
Perkėla savo o: 

4729 S. Ai 
S P E C I J i 

Džiovų, Motei 
VaL: ryto nuo 
po pietų: auo 
Nedėllomis: 10 1 

Telefonas k 

I 
j 

Remkite tuos profesį'ona-

TeL 0367 

[ DR, P. Z. 
Lietuvis 6} 

Chira 
1821 So. I 

Vaandos: l t Iki 
po pietų; 6 

[Telef. Boulevard 
Dr. M. i 

D o n t 

UVIAI AMERIKC 
[TON. PA. 

ikiškąją spaudą,. 

itų dar šie išira
is Šv. Kazimiero 
: 1) Ona Kvedai 
Pranciška Linke-
3) Ka t a r i na Že 
5, i r 4) Motiejus 
35. I r keletas me 
fei visi lietuviai 
rastų reikalingu-
i ir naudingumą 
spaudos ir jąją 

kaip kad remia 
eivijos, Lietuvos 
teni , ta i doroji 
viešpataujančioji 
*. Išsiplatinusio-
asioji katalikiš-
stiprintii i r pla 
ose tikybinį ii 
atima. O būdami 
>iniai i r tautiniai 
siduotų /klaidat i 
a l ežn inkams" ir 
mos Katal ikų ti 
liukams savos už 
i ir visokiais bu-
M 

rangina Kristaus 
yli savo brangią 
a, tas privalo uo 
l a t in t i katalikiš-
nes ji y ra geriau 
apsigynimui nuo 
įietuvos priešu. 
Imi ir Seserys, 
i Rėmėjai, tar iu 

didžios padėkos i r 
žodžius. -

Kun. P . Kasei 
214 Kipley I 

Elizabet; 

I: 

iUTKAUSKAS 
IR CHIRURGAS 
Vestern Ave. 
ifayctte 4146 

Račkus 
chirurgas, Oba-

Specijalistas 
oterapas. 
ŠILUS — 

it b« m—mm 
pavajaas sveikatai. 

I n«r«ikia •Irrtl, »»-
•alartt. k gmu «Ml 
av* (akmeni* taliyj*) 
apumo pual«J« be o-
tam tikromis moki-

nonomis bal valstala 
rai lna virdAJIma. . . 
M paookmlngal. Ir ] • ! 
daro oporacljaa 

umaTlma talkia savo 

Lve. Cicero, Dl. 
kasdien na* 1 vai. 

vaL vakarą 
radosnis ofisas 

^ 

evarri 9 6 9 1 
r e i o l 9 1 9 1 

A. ROTU 
TJYTOJAS IR 
tURGAS 
oteriSkų, VyrlSkų 
į ebronlškų Ilgų. 

3 S. Halsted St 
31st Str. 

rto: 1—B po plet. 
l t — U d. 

I 

ES SEGAL 
ofisų po numeriu 

shland Ave. 
A L I S T A S 
rų Ir Vyrų Ligų 
10—1S nuo 2—4 

7—S,ss vakaro 
lkl 12. 
Mklway 2880 

Vak. Ganai 1118 

ZALATORIS 
ydytojas I r 
argas 
Halsted St r . 

12 ryte; 1 Iki t 
lkl 9 vakar* 

1 2551 
ŽILVITIS 1 

l i e p o s 19 d. mies 
nėj aplankiau ligon 
Ilaifiį. J i s paeina iš , 
parapijos, Jšaravų ki 
dainių apekr. 

J o išklausiau iŠ 
suteikiau paskutinį 
i r palaiminimą 
mirties, bet Šv. Komi 
galėjo pri imti , nes bt 
do kra\ijas per bum 
rejes į Šv. Komunija 
ledamas pri imti , lig( 
pylė graudžiomis 
Suraminęs pal ikau ] 
veizdai. J o gyvenime 
pas. Tai pranešu žini 
riems j is rupi . 

Kun. P . Kas 

DETROIT, MIGI 
Atsilankė sveč 

Pereitą savaitę 
Detroite žymus lieti 
t raktor ius p . V. D 
Torantų Canada, p . 
r imtai galvoja apie 
žavimą geros koi 
".Varnų statymui**, 
naudinga i r biznio 
ir pakeltų lietuvrų A 
to, ir mūsų žmonės t i 
l)o. p. Danielius mai 
ga atvažiuoti į D* 
pradėti savo gerą I 
vykinti . 

P . Mureika iš Chic 
b'uotojas i r biznierių 
sėjęs Detroite sugrįžc 
g9- i ii 

Seimas. 
I^ederacijos seiiua 

rupi. Detroitas šauni 
si prie jo. 

Vyčiai. 
J.. Vyčių 79 kuop 

tame susirinkime į "\ 
nią išr inktas ats tovu 
brava. Taipgi pasiže 
me dalyvauti jj-le I 
te ir p . S. Stepulioni 

M o t e r ų S ą j u n į 

Moterų Sąjungos 
išrinko delegate į Si 
kėją i r solistę jx)ni^ 
vaitienę. Sąjungietės 
mos daug energijos 
mai darbuojasi. 

Išvažiavimas 
Sv. Ju rg io par. Y 

nytinis choras turėje 
važiavimą, kokio da 
te nebuvo. M e t a gi 
giai ir automobiliai 1 
tui. Visi dalyvavusi 
džiaugiasi iš to išv, 
Dėkui gerb. kleb. kn 
žauskui i r komisijai: 
niui ir A. Pe tkui už 
gą surengimą. Vali 
choras! 

Pavyzdingas j auu 
Smagu pažymėti, 1 

zas šeirys, čia augęs 
tis, s'avo jaunas dien; 
tikslui sunaudoja. N< 
sai išlaikė y kvotimus 
vo leidimą užsiimti SJ 
tu, kaipo electrical cc 

Lietuviams butų ] 
šiai kreipt is pas si 
Šeirys 9155 Cardoni 
Čia vis*ada gausite 
patarnavimą. 

elh J 
pagarboj 

įkas, 
lace, 
, N. J. 

0 ligoni-
, Vincą 
os\ ainiu 
Lino, Ke^ 

o 

.ažinties. 
patepimą 
alandoje 
nijos ne-
Uiai j)lu-
}. Pažiu-
i r nega-

ais apsi-
išaromis. 
»ievo ap-
s trum-
u tų, ka
čiukas. 

IIGAN 
as. 

i ts ihmkė 
vių kon-
Jiielis iš 
]>anielis 

iiiorgani-
poracijos 
:as butų 
atžvilgiu 
\rdą. Be 
lėtų dar-
j neužil-
troitą ir 
manymą 

igos dar-
1 pasivė-
i Cliica-
i 

1 
: . , : 

visiems 
ii rengia 

>s laiky-
yėių sei-
J . Dam-
įlėjo sei-
, (Justai-
s . 

a. 
4 kuopa 
imą vei-
M. Šir-
turėda-

neliauja-

"% v 

NE 
1 Mūsų 1 

Parduc 
negausi, 
bams yr« 
krodžius, 
fonus lie 
sių, ann< 
lalaikų, į 
visokius 
ir muzik; 

Taipgi 

4632 So. 

doni Ave. Keal Es ta te a 
turą. Čia visokių patą: 
gausite veltui ir teising'a 

Jaunikai 

WAUKEGAN, ILL, 

čių baž-
tokį iš-
Detroi-

uži, val-
uvo vel
iji labai 
žiavimo. 
i. J . Či-
K. Dau-
-upestin-
•, Vyčių 

kaltis, 
ad Juo-
aunikai-
s geram 
senai ji-

ir ga
vo ama-
atractor. 
atogiau-
^ąji- J -
Avenue." 
teisingą 

Sugryžo. 

Gerb. klebonas kun. J 
Kloris po kelių savaičių t 

#togų sugryžo. Sugryžęs, 
piirapijos į taisyta klebo] 
naują parlor setą. Kleb 
džiaugiasi, kad parapija 
atjaučia jį ir jo pasišven 
darbą. Sugryžęs tad iš 
togų pisilsėjęs, žada dar 
giau darbuoties. 

Sutuoktuvės. 

Sekm. rugį). W), Šv. Ba 
niiejaus bažnyčioj, kun. J 
Kloris, iškilmingai surišo 
terystės ryšiu Kaz. Vasyli 
p-lė Elena Podžiuniutė. 
Baltrartiiejaus cnoras gie 
" V e n i C^eator , , i r solo si 
dojo p-lė Kvederiutė. Al 
jaunavedžiai yra gimę ir 
gę šioj parapijoje. K. V 
liūs yra pavyzdingas dar 
tojas, einantis pirmininko 
reigas Šv. Antano dr-stės, 
pgi ir parapijos komitete 

l v S i p " B I Z N I A I 

Lietuviškas Restorar 
J . A . L e p p a , Savinin 

Vienas iš gražiau 
valgykly Chicagojc 
Valgiai Skaniausi, 
Patarnavimas man< 
giausis. 
3 2 0 6 S . HALSTED l 

Chicago, III. 
Tel. Boulevard 39 

CHAS. K. VUOSAITU 
VYEŲ I R MOTERŲ 

RŪBU SIUVĖJAS 
Siuvame siutus i r O'Coa 
naujausios mados. AtKek 
darbą kogeriausia už 
šiems prieinamas kainas 

Valome, Dažome ir J 
naujiname senus. 

2337 S. Leavit t Str . 
Tel. Roosevelt 8982 

,* \ T Q - 7 1 1 i r k _ 

BRIOGEPORT PAINTII 
& HARDVVARE 00. 

Malavojime, dekaruojai 
kalsimiiojame ir popier 
jame namus. Pada ro 
darbą greitai i r pigiai. 
Užlaikome maliavų, por. 

ru ir stiklu i r t. t. 

sia Lietuviška Krautuvė Chic 

QUEEN KONCERT1NA 

MOKĖSI PINIGUS BEREIKALI 
In^iutuvė—Viena iš didžiausių Ohioa 
>dame už žemiausią kainą, kur kit i 
Mašinėlių laiškams drukuot i i r ofit 
i naujausios mados. UŽlaikom visoki 

žiedus, šliubinius ir deimantinius; \ 
tuviškais rekordais ir koncertinių j 
mikų rusišlnĮ i r prūsiškų išdirbysči 
gitarų ir smuikų, kokių t ik reikia. D 
ženklus draugystėms, taisome laiki 
ališkus instrumentus atsakančiai. • 
užlaikau pilna eile optiškų dalykų. 

STEPONAS P. KAZLAWSK1 
ASHLAND AVE. CHICAGC 
Telefonas BOULEVARD 7309 

lė Podžiunutė (Vasylienė) 
priklauso prie choro, L. Vy
čių i r Nek. P . P . Šv. dr-stei 
Abiem jaunavedžiam linkime 
ilgiausių metų, i r gražiausio 
sugyvenimo. # 

Susirinkimas. 

gen-
L-imų 
i . 

t is . 

. B. 
į t o s -

rado 
aijoj 
onas 

t ima 
atos 
dau-

6v. Antano dr-stė laikė sa. 
vo susirinkimą rugp. 10. P ra . 
nešta, kad persiskyrė su šiuo 
pasauliu A. a. Pr . Jocius dr-
stės narys. Tapo atmokėta ke
letas pašalprj sergantiems na 
riams. A p i r t kitų nutarimų 

ltra 
. i). 
mo

li su 
Šv. 

dojo 
įgie-
)udu 

au-
asv-
buo-

pii-

tai-
>. P-

ias 
kas 
sių 

ia-

;T. 

85 

u " ' 

% 

tus 
am 
vi
lt-

J 
i 
nė, 
uo-
me 

>ie-

P. 

PURITAN 
M A L T 

EXTRACT 

"AuKŠolaiislos Kuries. 
Vienas išmėginimas Puritan 

o nekuoniet nenorėsite kito 
vartoti. 

SII>TINGAS, STIPRUS ir 
SKIRTINGAS nuo kitu—vi
suomet jo reikalausi. 

Pamėgink, tai žinosi. 
Puritan atsako už savo rusi. 
Dviejų rusiu—Plain iPuritan 

Malt Kxtraet 3-oz. apyniu pa
kelis ir Puritan Hop-Flavored 
Malt Sujrar Syrupas. 

P U R I T A N 
Ilop 
Syru 
|>as 
Flavorcd 
Sut:ar 
SyriiD 

MALT Plain 
E i t 

ract 
„ su 
Šviežiais 
Apyniais 

A u ii šė la i l s ios R u s i o s 

/ 

FAUJA 
" P A D Ą 

SAKALO I 
^ Lietuvos i 

Kiekvienas puslapis ] 
svajonių jaunųjų sielų. Juo 
tui kad esp ant žemės, o 
šaly. Tik skaityk sekamą ii 

Ka i saulė le 
Sukėlus vak* 
Ereįis n u t u p 
Tuščiai svaj< 
Bet vakaro t 
Atgyja alpsfc 
I r ne jutomis 
Padangėmis 
J a u n a m ereli 
Gražia truksi 

* P i rmi džiau^ 
. fc Atgijo, main 

*Norėj.o ten i 
Naujų pašau 
Išgirst i graž 
Ne žemės mt 

Nusipirk sau ir savo c 
venimą gražiomis, jaunuo 
čiais sužadinti sav6 sielą, 
progos jauniems poetams 1 
giau rašyti . Daug gražiose 

KAINA TI] 

DRAUGAS PI 
2334 South Oaklev Avemie 

agoj 

) 

•goję 
ir ta ip 
10 dar
us lai-
crama-
^eriau-
ių. Ba-
irbame 
-odžius 

), ILL . 

nu ta r t a šį rudenį pastatyt i , 
veikalą. Komisiją įėjo Pr . Bu-
jauskas , G. P . Bukantis i r 
valdyba. 

Vijurkas. 

Skaitykite , Plat ikinte, HemM-
te " D r a u g ą " , TM&intėli kata
likišką dienšraštį Amerikoje. 

KVIETKINeS 
Į X ^ » » » » » i » ^ » » » < s » » a ^ ^ a i a 9 » » » » 

i 

9 
I 

KVIETKINE 
ANT BRIDGEPORTO 

[Puikiausios nusikintos kvie-
Įtkos, vestuvėms bankietams,] 
fpagrabams vainikai i r ki-' 
•toms pramogoms. 

Patarnavimas manda«iausiaa,Į 
[kainos žemiausios. 

URBA FL0WER SHOP 
S324 Aubum Avenue 
Telefonas Blvd. 2035 

Sakyk su Kvietkom 
.t 

Kvietkos visokiom pra
mogom. 

F R A N K J INDRICH, J r . 
2127 VVest 22 Street 

Chi 
Telef. Canal 1787 

cago. 
1787 

— 

S. 0. LACHAWICZ 
Lletnris Grabortoa 
U 1 4 W. 1SM FL 

Oicaco, I1L 
Patarnauja laldo-

tu^aaa kuopiglauaia. 
aalkala meldžiu at-
Bliauktu o mano 
darbu buaita až«*a-
nėdlutl. 

KaL GMnl l t T l 
•1W 

\fM 

K N Y G A 
N G E S E" 
R DASAIČIO 
raunu Poetų 
silnas gražių vaizdų, kiln-ių 
•s skai tant užsimiršti momen-

jautiesi kokioje tai laimės 
štrauką iš poemos ' E R E L I S ' . 
idosi kalnyne 
iruos gaisrus, 
B uolyne 
jjęs, neramus, 
yla gaivina — 
anti širdis. 
Įsidrąsina 
skraidyt mintis, 
ui atminimai 
alingąja minia 
jsmai ir nuliūdimai 
iės, ka ip sapne, 
iiž debesių 
lių pamatyt i , 
esnių balsų 
izikos klausyti.. . 
Jraugams, k a d pasaldinti gy
lių poetų, mintimis, retkar-
o savo keliais centaįs duoti 
tęsti mokslus toliaus ] ir dau-
medžiagos deklamacijoms. 
K 40 CENTTJ 

JB. COMPANY 
Chicago. 111. 

JOHN L BAGDZIUNAS 
ADVOKATAS 

raia byla* T!M«M Tdaauu 
aaaja il^inhl—. raaa-i 
parariau |>ąlrB»aa<M Ir 
7 Jtattii Dearborn Street 
ROOM 16SS TRIBŪNE! BLDO. 

Telefonas Ran4etph J2«l 
Vakarais: 2151 Weet 22 Stj 

Teieroaa* Caaal 1667 

S. W. B A N E S 
A D V O K A T A S 
79 W. Monvoe Street 

Room 904 — Tel. Raudolph 39001 
VaL. Nuo 9 ryto lkl 9 po pietoj 

9203 So. Halsted Str. 
Telef. Tardą 1019 

C. V. G H E S N U Ll 
A D V O K A T A S 

Metropolitas State Bai 
3391 W. 3ted St. TeL 

JOHN KUCHINSKAS 
L.IETTUVIS ADVOKATAS 

9221 W. 22-nd Su arti IAASUI St. 
Telefonas Canal 2552 

Valandos: 9 ryto Iki 9 vakaro. Se-
redoj ir PėtnyČioj nuo 9 r. iki i! 
v. Veda visokias bylas visuose] 
teismuose. Egzaminuoja Abstrak
tus ir padirba visokius Doku-Į 
mentus, perkant arba parduo
dant Lotus. Namus, Farmas irj 
Biznius. Skolina Pinigus ant pir-l 
m o morgičiaus lengvomis ižlygo-] 
mia 

BALYS F. MASTAUSKASl 
A D V O K A T A S 

Buvęs Lietuvos Atstovybės 
šingtone Patarėju. 
Metropolitan State Banko M« 

3301 West 33nd Street 
Telefc 

A, A. O L I S 
A D V O K A T A S 

11 S. La Salle st. Room 200: 
TeL Randolph 1034 VaL nuo9-

VAKARAIS: 
9901 8. Halsted st. TeL Blvd. 971 

v. v apart PanedeUo Iv 
Pėtnyčlos 

- * • 

V. W. RUTKAUSKAS 
A D V O K A T A 8 

Ofisas Dldmlestyj; 

29 South La Salle Street 
Kambarls 699 

Telefonas Centrai 

Vakarais 3223 S. Halsted St. 
Telefonas: Vards 498' 

TeL Central 9200 

STASULANI 
A D V O K A T A S 
Vidurmiestyje Ofisas: 

[Room 911 Ctucago Temple B19S* 
77 W. VVashington St.| 
CICERO Ofisas: PanedeUo vsjkJ 
1914 S. a c e r o A v. Tel. Cicero 90991 
BRIDGEPORT Ofisas: Kitais vai 
SJO« S. Halsted St. TeL BouL «7S7l 

ymmm mm * • • • • • • • • • • »m • • • mm 

J. P. W A I T C H E S 
L a vv y e r 

L T E T U V I S A D V O K A T A S 
Dien.: D. 914—616—197 K. Dear-J 
boru 6t. TeL Randolpb 5594~66e6 | 
Vakarais 10717 Indiana AveJ 

6371 f 
\m* 

TUSUS. 

Tel. Canal 2655 
a J. PANSIRKA 

Fotografas 
PAJTSIRNA STUDIO 

1901 S. Halsted St., CkicsyoJ 
Tolumas nedaro skirtumo 

Saukiamas, važiuoja į visas 
miesto dalis. 

rr-z M 

A R S E R G If 
Jeigu sergi, tai atsilankyk tao-

jaus i SVEIKATOS I N S T m j | , Ą | 
ir sužinok kaip likti sveiku, fa-Į 
gelba VAISTIŠKOS KŪNO KUL-1 
TUROS IR ELEKTRIŠKŲ <JT-| 
DYMŲ. 

Šitas naujas būdas gydymos *y-j 
ra paremtas ant tvirtų mokslinių] 
pamatų ir r ra pagel bėjęs dai 
Iiui sergančių, kuriems visi 
gydymo budai nieko negelbl 

Mes bendradarbiaujame su 
riausiais Gydytojais ir Chirur 
mieste ir galime jumis paruaint] 
visus- tinkamiausius budus gydy
mo. 

Mes esame praleidę virš 10 me
tų mokslui ir patyrimui J vai-j 
riuose daktariškose mokyklose irj 
gydymo ' Jstaigose ir galime ju
mis tinkamai patarnauti, atgavi
me sveikatos. 

ATSILANKYK TUOJAUS I 
- TIIATNIS H«ALTH 

nrsTrrufE. 
9897 Sotrtb Halsted Str. 

(Aut antrų lubų) 
Valandds: Nuo 9 ryto tkl 13) 

pietų Ir nuo 5 Iki 8 vakare, 
švent&dieaiais pagal sutarties. 

file:///TQ-711irk_
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nei už jos gerą širdį ir uohj: kietui ir įvairiais žaislais. Ne* 
pasidarbavimą per 7 metus pamirškite, kad tai bazaro už-
draugystes naudai, įteikė jai baiga. 
gražią rožių puokštę ir aukso Bazaras prasidės. 2 po pie-
žiedą. ) tų. Visi prašomi nesi vėluoti, 

SAKOSI JA UŽPUOLĘS 
KOKS BEPROTIS. 

Aliss Alice Lindenberg, 1S 
a u 4.")46"Grenview ave., vėlo
kai nakčia pati viena ėjo na-
2ho iš kokios tai linksmos 
I'partijos." 

Jinai susitiko su nežinomu 
$yru, kuris ją užpuolė. 

Anot jos pasakojimų, tas 
Vyras parodęs revolverį ir 
pareikalavęs pinigų. Jinai 
turėjusi tik 20c. ir jam ati
davusi. Beprotis nepasiten
kinęs, J3 pagriebęs, norėjos 

vyrui daug prijaučiusi. Bet 
kuomet patyrusi, kad jis ve
dęs, jinai atsisakiusi su juo 
susieiti. 

Miss Lewis pažymi, kad jei 
Mrs. Brodv. ją pažeidusi, tai 
jinai negali but kaltinama. 
Negalima kaltinti moteriškės, 
kuomet ji mintija, kad jos vy 
rą kas mėgina atkalbinti, sa
ko jinai. 

APMĖTYTA BUTELIAIS. 

Prohibreiniai agentai pen
kiuose saliunuose Joliete atli-

smaugti ir pavartoti chloro- ko "reidą. ,; Konfiskavo 

Draugyste yra dėkinga vi
siems svečiams atsilankusiems 
į vakarienę ir visoms, kurios 
pasidarbavo ją rengiant, y-
pač: J. Pivoriūnienei, kad tei
kėsi pagražinti vakarienę sa
vo dailiu dainavimu, p. p. 
Kuncienei, Valentienei, Gno. 
kienei, Petraikienei, Šlikienei, 
Labanauskienei, ČJarnienei ir 
kitoms, kurios nesigailedamos 
darbo ruošė šią vakarienę. 

O. S. 

kad visu kuo galėtumėte pa
sinaudoti ir pasidžiaugti, i 

Vis*s nuoširdžiai kviečia 
Kun. J. Paškauskas. klebonas. 

BRIGHTON PARK. 

WEST PULLMAN, ILL. 

forma. 

Bankietas Sode. 

Visos vaisęs ir įžanga dykai. 
daug įvairių svaigalų, areštą- švento Petro ir Povylo pa-

X Šiomis dienomis išvažia
vo iš Chicagos studentas Sta
sys Pieža, iš Brighton Park 
kolonijos. Nuvyko į Pittsbur-
gą, kur jo sesutė priims Pran-
ciškiečių vienuolijos abitą. 
Stasys Piežia išrinktas atsto
vu į XII Vyčių Seimą. Iš 
Pittsburgo tad ' keliaus į 
Homestead, Pa. 

pinigus už serijai nevėliau 
kaip penktadieny, rugp. 15 d. 

Tikietus ir pinigus galima 
įteikti pn. M. Vaičiūnienei 
1927 So. 49 Ave. Cicero, 111., 
ar pn. A. Nausėdienei 917 W. 
33-rd Str. arba atstovėms j 
Apskričio susirinkimą, kuris 
įvyks penk. rugp. 15 d. Aud
ros Vartų parap. svet. 

Seimo Renginio Komisija. 

Tečiaus jinai taip labai ,vo saliuninkus. 

I 

h 

klykusi, kad užpuolikas pa
būgęs ir pabėgęs. 

Policija ieško to įdomaus 
užpuoliko. 

j rapija rugpiučio (Aug.) 17 d. 

YPATINGAS PROJEKTAS. 

Chieagojc iškeltas projek
tas, kad publiškų mokyklų mo 
kytojams ir mokytojoms kas 
septinti metai duoti viene
rius metus atostogų. 

Tečiaus tos atostogos ne
turėti* but but apmokamos. 

Mokyklų superintendentas 
palankus tam projektui. 

tai buvo tuščias darbas. 

INDORSUOJA LA FOL-
LETTE. 

.. UŽ VYRO VILIOJIMĄ. 

City Hali 9-ame aukšte ne
žinoma moteriškė prisiartino 
prie stovinčios Miss Mary 
Lewis, 1021 Leland ave., ap
liejo jai burną karboliaus 
rūgštimi ir pal>ėgo. 

Pažeista ir su bandažuota 
burna mergina spėja, kad tai 
galėju atlikti Mrs. Samuel 
Brodv, kurios vyras dažnai į 
mė*. 
j į kreipdavęs domjės. 

Išprad/ių Miss Lewis tam 

Tečiaus "reidas' buvo ^ Kareckio sode ant 123 gat-
sunkus. Keliose vietose sa- J vės ir Union Ave. vienas bh> 
liūnų "kostunueriai" agentus, kas nuo bažnyčios turės baza-

pasveikino" buteliais. Bet ro užbaigimą su bankietu ar
ba puota, kurią parengs poni 
Magdelen'a Žilevičienė biznier-
ka. Visus atsilankiusius j ba
zaro užbaigimų žada dykai 
vaišinti, už tai, kad bazare lai 
tnėjo nepaprastai gražią ori. 
Pats klebonas sodins svečiu* 
prie stalo ir prižiuręs, kad vi
si butų sotus. Ne tik AVest 
Pullmano lietuviai, bet Rose-
iando, So. Chicagos ir kitų a-
pielinkių žada būtinai atsilan-
kyti į šį nepaprastą bazaro 
užbaigimą. Ant kiek žinoma, 
žada minių minios žmonių d'a-
Ivvauti. 

Visi brangiausi daiktai liko 
paskutinei dienai, kurie bus 
pigiai išleisti ant taksos. 

Jaunimui paimta geriausia 
muzika šokiams.' 

Sodas išpuoštas stalais ban. 

Illinois cvalstybės angleka-
sių unijos prezidentas Farr-
ington į Suv. Valstybių pre
zidentus indorsavo progresy-
vį kandidatą, senatorių La 
Follette. , 

NORTH SIDE. 

Parapijonys smarkiai daN 
buojasi. Jau užbaigė taisyti 
šaligatvę prie Bažnyčios. Da
bar visi ruošiasi prie parapi
jos bazaro. Bazaras prasidės 
Rugsėjo (Sept.) 1 dieną ir tę
sis visą mėnesi. 

(lirdėjau, kad bazare bus į-
vairiu žaislų ir visa ko. Bus iš 
llariampolėe Srolins su lima-
nadu, bus iš Pilviškių Sorė su 
rogaliais. 01, O! Vyručiai! 
Bus tai nepaprastas bazaras. 
Visi ateikite ir pamatysite! 

Platelukas. 

A. + A. 
ST. RADZEVIČIUS 

Mirė rugpiučio 13 d. 1924 
m. 5 vai. ryte 57 m. am
žiaus. Kilo iš Kauno Red 
Tauragės Apskr. Kaltinė
nų Parap.. Išgyveno Ame 
riKoj 32 metų. Paliko di
deliame nuliūdime moterį 
Jieva, augintinę Sofija ir 
brolį Vincentą Radzevi
čių. 

Kūnas pašarvotas 4238 
So. California Ave. 

Laidotuvės Įvyks suba 
toj, rugpj. 16 d. Iš namų 
9 vai. bus atlydėtas į Ne
kalto Pras. Šv. Mar. P. 
bažnyčią. kurioj įvyks ge 
didingos pamaldos už ve
lionio siela. 

Po pamaldų bus nuly
dėtas į Šv. Kazimiero ka 
pines. 
Nuoširdžiai kviečiame vi 
sus gimines, draugus ir 
pažįstamus dalyvauti šio 
se laidotuvėse. 

Nuliūdę: moteris Jieva. 
augintine Sofija, brolis 
Vincentas Radzevičius. 

ROSELAND, ILL. 

Liepos 26 d. Šv. Onos Drau
gystė surengė vakarienę na
rėms, išbuvusioms 10 metu ir 
neėmusioms pašalpos, pagerb
ti. 

T vakarienę atsilankė daug 
svečių ir visi buvo patenkinti 
suruošta vakariene. 

Per vakarienę buvo atliktas, 
gražus programas: dainavi
mai, šokiai, muzika ir t. t. 

Narėms, išbuvusiems drau
gijoje 10 metų ir neėmusioms 
jokios pašaipos, buvo išdalin
tos dov. Jų vardai šie: J.Pečiu 
kaitienė, R. Žilinskienė, M. 
Sekavičienė, J. Frajerienė, K. 
Sevmienė, Ona Pipirienė, K. 
Pilaskienė, O. Liekienė, O. 
F>uklerienė, O. Simanauskienė, 
A. Riukienė, M. Adomenienė. 

Be to, draugystės narės, 
norėdamos išreikšti padėkų sa 

»vo pirmininkei J. Pečiukaitie 

P R A N E Š I M A I . 
Teatrališkas kliubas "Lie

tuva" laikvs savo mėnesini 
susirinkimų Davis Squara 
Park rugpiučio 14 d. 8 vai. 
vakare. 

Vadlyba. 

SVARBUS PRANEŠIMAS. 

Moterų Sąjungos Kuopoms. 
Šiuomi prašome sugrąžinti 

Seimo vakarienės tikietus ir 

K A U N O 

KAUNO MALT EXTRACT 
Tikrai Lietuvių Maltas 

Vienas iš geriausiu, turtingas ir 
eystas su keturių IHMM pakelis a-
pyninis Europos. 

Kauno Malt yra deito 
geras kati yra išdirbamas geriau
sia patyrusių išdirbėjų KAUNO 
EXTRACT. Netik kad geras ir 
skanus, bet ir naudingas dcl 
sveikatos, jisai gamina sveikata ir 
padaro apetitą. Taigi kiekvienas 
Lietuvis turi mėginti vartoti KAU
NO MALT EXTRACT. 

Perkant reikalaukite Kauno 
Malt Extraet jeigu krautuvinin
kas neturi tai reikalauk tiesiog iš 
vietos. 

Lithuanian Products Co. 
3613 S. Halsted St. Cbicago. 

Tel. Boulevard 7258 

PAMATYK 
Jbr Eccnomical Trontportūt'fn 

i 

PIRMA 

Pas 

Mc MANUS MOTOR SALES 
* 

Lengvais Išmokėjimais -- Mokėk Važinėdamas 

6711-19 So. Western Ave. Republic 5300 
' Sales - Service - Parts 

BRIGHTON PARK. 

Pranešimas. 

Lietuvos Vyčių 36 kuopa 
be Isusirinkimo turės įdomią 
prog. ketvirtadienyje rugp. 14 
d. š.m., McKinley f*arko salė
je. Programoje dalyvauja L. 
Krekšeiuno orkesrta, ir Magi-
kas A. J. Andrešiunas. 

Nariai ir svečiai atsilanky
kite skaitlingai, nes bus kas 
pasiklausyti ir pamatyti. 

Susirinkimas ^u programa 
prasidės punktualiai 8:00 vai. 
vakare. 

Valdyba. 

P A R D A V I M U I 
NAMAS 

NORIU UŽDARYTI ESTATE. 
$5,500.00 dviejų aukščių medinis na
mas keturį kambariai užpakaly. 7 
kambarių flatas ir barnė, elektra 
randos neša $90.00 per mėnesi 5301 
So. Union Ave. Atsišaukite pas Sa
vininką 

816 West 54-Ui Place 
Telef. Blvd. 9049 

B I Z N I S 

NEPAPRASTA PROGA 
MILLINERY SHOP IR 

LINGERIE 
Randasi augštos rūšies lietu
vių apielinkej. Biznis gerai ei
na. Nepaprastai gerą proga in-
teJegentai lietuviai moteriai. 
Parduodu del geros priežas
ties. 

Telef. Prospect 5071 
PARDAVIMUI 

Cigaru, cigraretų tabakos, Ice Cream 
ir visokių mažmožių krautuvė. Mai
nysiu ant lioto, automobiliaus. Prie
žastis pardavimo turiu 2 bizniu. 
' Atsišaukite 

1437 South 49 CoMirt 
Cicero, 111. 

REAL ESTATE 

Perkam, parduodam ir 
mainom namus, farmas taip 
gi ir visokius biznius. 

Darba -atliekam greitai, 
pigiai irj> e r a i -

Kreipiatės: 

5352 So. Halsted Str. 
Tel. Boulevard 9641 

P I A N A S 
GROJIKAIS PIANAS 

13 priežasties neturėjimo darbo Ir 
reikalingumo pinigų, aš parduosiu sa 
vo $700 vertės g-rojiklj pianą ir 87 
rolelius, su benčiumi ir kabinetu už 

$100 
ir $18 storagre iSkaftčių. Klauskite 
M r. Fra n k piano. 

1389 Milwaukee Ave. > 
Pirmas auR.štas. 

Pushing Back the Wall 
S 

*M*s^fra^3ttT>spgs«««7to3«a«ggoyMBCgag*ggBa*ig8aiia* 

DIDŽIAUSIAS 
2b-TIES METŲ SUKAKTUVIŲ 

Draugijos Šv. Mykolo Arkaniuolo No. 2 
NEDĖLIOJ, RUGP. (AUG.) 17, 1924 

Polonijos Darže, Jefferson 111. ir 61 gatves § 
Piknikas Prasidės 10 Valandą Iš Ryto 

I Nuoširdžiai kviečiame visus atsilankyti nes vai- • 
giai bus skaniausi gėrimai šalčiausi, dainos links
miausios, muzika puikiausia. 

Rengimo Komitetas. • 

/ plati teritorija kuria api-
.ma telefono linijos tuojakis 
.atkreipia aky žiūrinčio ir 

priverčia mintyti, kad long dis
tance telefonas lošta svarbią role 
biznio pasanly rytuose. 

Tokia tai buvo mintis žurna
listų apie long distance telefoną 
1890 metais. Ta "plati teritori
ja" tais laikais pasibaigė su Pitt-
sburg j vakarus ir Washington 
į pietus. Ant rubežiaus stovėjo 
tyla siena. 

Dabar tokios sienos nėra ir 
žmogaus balsas girdisi vistir. 

Vietose kur jis nekuomet neesą 
buvęs ir matęs per long distan
ce telefoną jo balsas skamba. 
Keliauti ton vieton reikėtų die
nų dienas, bet dabar j keletą mi-
nutų jis gali išreikšti visą savo 
minti. 

90,000 myliu toli dratų 1890 
metais išauga į 4,500,000 mylių 
nešančių suvirs 1,600,000 kalbų 
kasdieną per long distance tele
foną. 

Taip tai tylos sieną tapo pas
tūmėta iki rubežių šio kontinen
to. Telefono patarnavimas yra 
prasiplietės po visą tautą. 

ĮVAIRUS KONTRAK 
TORIAI 

T< 1. Blvd. 0641 

A. K A I R I S 
Mūrinio ir bmlavojinio namu 

GENERALIS 

C 0 N T R A C T 0 R 1 S 
Atsilankykite pas mane duosu 

gera patarimą. 
S352 So. Halsted Street 

Chleago, 111. 
Home 

3356 Txroe Avenue 
H*"*"******************** 

Telefonas Canal 5395 

JOHN G. MEZLAISKIS 
Generalia Kontraktorim, 
statytojas ir senų namu 

taisytojas. 
2319 West 24-th Street 

Cbicago, UI. 
K - - - - - -
i Telefonas Ganai 7233 

PETRAS CIBULSKIS 
Mallavojtmo Kontraktorlus 

Dažy Ir Poperos Krautuve 
2338 SO. LEAVTTT 8TR. 

Kiekvienas kietas telefonas per paskutinius aštuonis metus reikalavo 
kur kas daugiau pinigų negu kad yra apmokama už telefono pa
tarnavimą, šis dalykas nepasjmainys dar per keletą metu. Jeigu 
dabartinė*, kainos ir ant toliau bus tokios pat. 

* 

I L L I N O I S BELL T E L E P H O N E C O M P A N Y 

BELL SYSTEM 

jBUK G U D R U 
Pasinaudok proga kol dari 

[yra laiko išsirinkti gera 
f vietą del gyvenimo arti! 
įMarquette Park ir šv. Ka-
simiero Vienuoline 

KAS KĄ NORI 
Pirkti narna, parduotij 

įainyti ar budavoti 
Kreipkitės pas 

Z. SMICHEVICLJ^CO 
*ftu^'i:«z& 

Apsaugam Insnrinam viską 
Tel Prospect 4345 

|TlWliMJURMlOfri 
del gero savo vaiku Ir sau kur y-
ra medžiu ir kvietkų. kur yra 
vieta daržovėms ir kiemas vai 
knms. Tėvai ir motinos, padaryki
te savo vaikams ir sau linksmn-

' ma, žinot gerai kad pinigai išduoti 
už rendas niekados nesugryžta. 
Tnos pačius pinigus ką mokat už 
randa įmok ėsi t į narna; trumpu 
laiku pats namas išsimokės. Aš 
turiu didžiausiam pasirinkime na
mu k* lotu aplink ftv. Kazimiero 
Vienuolyną, kur yra puikiausia 
Chicagos IJetuvių kolonija, netoli 
Marąuette Park kuris bus vienas 
iš gražiausiu Parku visam mieste. 

1 Taipgi visus visokios rūšies biz-
; nius farmas lotus mainom ant na
mu visose Chicagos dalyse. 

Išmainom prastesnius namus ant 
geresmi namu kokioj tik vietoj 
turite. Kaipo Lietuvis tai visados 
lietuviams patarnauja kogeriausia 

J. MAM©M 
REAL ESTATE IN\TEST3fENTS 
2418 W. 3£arquette Rd. (Or 67 

Blvd.) \ (Arti Western Ave.) 
Tel. Prospect 8678 

NORĖDAMI 
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
NYTI VISADOS KREIPKITĖS 
PAS MUS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS. 

S. L. FABIONAS CO, 

8M V. 351h St, Chleago 
< Tel. Toulevard 0611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR-
DAVIMO RAŠTUS. 

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
• Parduodam Laivakortes. • 

AR REIKALINGI TAU 
. PINIGAI? 

i 
Mes skolinama ant pirmų) 

(morgičiu. 
Mea taip pat 
Perkame ir Parduodame plr-

IUS morgičius po $600.00 Ir ai 
Norint platesniu lnformacijųj 

[kreipkitės pas: 

JUSTIN MACKIEWICH 

MORTGAGE BROKER 
[REAL ESTATE LOANS &! 

INSURANCE 
2342 So. Leavitt Str. 

One Policy * One System Universal Service 
• ' • lai m+****m—*>m** 

Telefonas Canal 0610 

PLUMBING 
Geriausias plumeris, darbą at

lieku gerai ir SĮilnUarai. 
THOMAS HJGGENS 

2313 So. Oakley 

E. J. H E N I F F 
REAL ESTATE 

LOANS INSURANCE 
General Contractor & 

Builder 
Su tos rūšies reikalais 

kreipkitės pas mane. Pa
tarnavimas mandagi ausis. 

5710 S. Kedzie Avenue 
Chicago, BĮ. 

ResJdencljos Tel. Ofiso Tel. 
Prospect 5101 Prospect 5778 

I 

i 
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Remkite tuos profesijona-
lu», biznierius kurie garsi
nasi dienraštį uDnufffi 




